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Kokouspaikka Valtuustosali 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka 
toimi puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 
 

Esala Martti 
Hacklin Jorma, pj. 
Heikkilä Timo 
Heinämäki Jukka 
Into Petri 
Kirkkola-Helenius Tarja 
Larko Sirpa 
Lehtinen Rami 
Lehtonen Petri 
Mansikka Ursula 
Marttila Pauli 
Myllyoja Pauli 
Nummenranta Charlotte 
Okkonen Petri 

Raiskio Sakari 
Ramstadius Marjo 
Roininen Janne 
Romppainen Emmi 
Räisänen Kirsi 
Saarinen Satu 
Stenberg Niina 
Tiensuu Jussi 
Widén Marja 
Sakkinen Eija, varavaltuutettu 

Ekholm Pekka, varavaltuutettu 
Könkö Matti, varavaltuutettu 

Perälä Jukka, varavaltuutettu 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 
 

Määttä Jarmo, kunnanjohtaja 
Rantala Mika T., hallinto- ja talousjohtaja 
Sillanpää Jari, sivistystoimenjohtaja 
Tasala Kari, kunnaninsinööri 
Mäkelä Birgitta, henkilöstöpäällikkö 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja 
päätösvaltaiseksi. 

 

Asiat 
 

§ 1–15 
Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien valinta 
taikka merkintä edellisen 
kokouksen pöytäkirjan 
tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
yksimielisesti Petri Okkonen ja Niina Stenberg. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Jorma Hacklin  Mika T. Rantala 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet 
on samalla varustettu 
nimikirjaimillamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 6.3.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Okkonen Niina Stenberg 

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, 
esityslistat ja viranhaltijapäätökset) 7.3.–13.4.2019. 
Virka-asema  Allekirjoitus 
Hallinto- ja talousjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Valt. § 1 
28.2.2019  Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on lähetetty kunta-

lain ja hallintosäännön mukaisesti valtuutetuille, kunnanhallituk-
sen jäsenille ja kunnanjohtajalle 22.2.2019. Samana päivänä 
esityslista on julkaistu kunnan kotisivuilla www.jokioinen.fi / Il-
moitustaulu/Kuulutukset. Kuntalain mukaan valtuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on 
saapuvilla. 

 
Hallintosäännön mukaisesti valtuuston puheenjohtaja toteaa, 
onko valtuusto laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Puheenjohtajalle oli esteen kokoukseen osallistumisesta ilmoit-
taneet valtuutetut Satu Nurmi, Elina Kiiski, Petri Lehti ja Jyrki 
Kanerva. 
 
Puheenjohtaja ilmoitti kutsuneensa heidän tilalleen ryhmien va-
ravaltuutetut Matti Könkön, Pekka Ekholmin, Eija Sakkisen ja 
Jukka Perälän. 
 
Suoritetun nimenhuudon perusteella puheenjohtaja totesi ko-
kouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Pöytäkirjan tarkastus 
 
Valt. § 2 
28.2.2019  Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään valtuuston päätöksen pe-

rusteella yleisesti nähtävänä kunnan kotisivuilla 
(www.jokioinen.fi / Päätöksenteko / Pöytäkirjat, esityslistat ja vi-
ranhaltijapäätökset) 7.3.–13.4.2019.  

 
Hallintosäännön mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi 
kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei val-
tuusto jonkin asian kohdalla toisin päätä. Vuoroittaisperiaatteen 
mukaan vuorossa ovat valtuutetut Petri Okkonen ja Niina Sten-
berg. 

 
Päätös  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Petri 

Okkonen ja Niina Stenberg. 
 
 
 

http://www.jokioinen.fi/
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Tilintarkastussopimuksen tarjouksen käsittely 
 
Tarkastusltk. § 67 
27.11.2018 Vanha tilintarkastussopimus päättyy vuoden 2018 lopussa 
  eikä sisällä enää vuoden 2019 tilintarkastusta. 
 
 Tilintarkastajat voidaan valita enintään kuuden tilikauden hallin-

non ja talouden tarkastamista varten. Tilintarkastuspalveluiden 
hankinnassa noudatetaan hankintalakia. 

 Mikäli palveluiden kokonaishinta alittaa 30 000 euroa,  
  voidaan hankintalain näkökulmasta tehdä suorahankinta 
  seuraavalle sopimuskaudelle ilman kilpailutusta. 
 
 BDO Audiator Oy on tarjonnut kunnalle uutta sopimusta, perustu-

en aiemman tilintarkastussopimuksen ehtoihin. 
 
 BDO Audiator OY:n 15.11.2018 päivätty tarjous on kokouskutsun 

oheismateriaalina. 
 

Kuntalain mukainen tilintarkastus maksaa vastuunalaisen 
  tilintarkastajan osalta 677 euroa/pv ja avustavan tarkastajan 
  osalta 521 euroa/pv. Hinnat ovat samat kuin edellisessä  
  sopimuksessa. Jokioisten kunta käyttää vuodessa yhteensä 
  8 tilintarkastuspäivää, sisältäen molemmat tarkastajat. Hinnat 
  sisältävät matka- ja muut kulut. Mahdolliset tarvittavien  
  lisäpäivien tai projektitarkastusten hinnat tulevat erikseen. 
 
Ehdotus  Tarkastuslautakunta ehdottaa, että valtuusto 
 

1. hyväksyy Jokioisten kunnan tilintarkastajan toimikaudeksi 
vuodet 2019–2020, 

2. hyväksyy 15.11.2018 päivätyn tarjouksen mukaisesti BDO 
Audiator Oy:n tarjouksen sekä yhtiön Jokioisten kunnan 
vuosien 2019–2020 tilintarkastusyhteisöksi, ja 

3. hyväksyy vastuunalaiseksi tilintarkastajaksi JHT, HT Aino 
Lepistön ja avustavaksi tarkastajaksi Leena Ahosen, sekä 

4. oikeuttaa tarkastuslautakunnan Jokioisten kunnan puolesta 
hyväksymään ja allekirjoittamaan BDO Audiator Oy:n 
kanssa tehtävän hankintasopimuksen. 

 
Päätös  Tarkastuslautakunta hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.  
 
  - - - - - - - - - - 
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Valt. § 3 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Valt. § 93 
19.12.2017 SDP:n Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 19.12.2017 päi-

vätyn valtuustoaloitteen: 
 
”SDP:n valtuustoryhmä esittää, että Paanan koulun ja urheiluken-
tän välinen kevyen liikenteen väylä valaistaan. 

 
Tätä väylää käyttävät aamuisin ja iltapäivisin sekä Miinan että 
Paanan oppilaat. Väylä on hyvin ahkerassa käytössä ympäri vuo-
den myös muiden kuntalaisten toimesta. Pimeän aikaan eivät 
Paanan pihan, eivätkä urheilukentän parkkipaikan valot ylety sin-
ne. Ympäröivä metsä tekee väylästä synkän ja pimeän. Jo muu-
tama valaisinpylväs auttaisi asiaa, joten kustannuksena se ei ole 
kovinkaan iso. 

 
Esitämme, että väylä valaistaan ennen elokuuta 2018, jolloin pi-
meä aika ja koulut taas alkavat”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 3 
15.1.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
  
 - - - - - - - - - - - 
Tela § 62 
28.11.2018 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmisteluun 

valtuustoaloitteen Paanan koulun ja urheilukentän välisen kevyen 
liikenteen väylän valaisemisesta. 

 
 Kyseinen kevyen liikenteen väylä on pituudeltaan noin 150 metriä 

pitkä. Teknisen osaston selvityksen mukaan valaistus ko. kohteel-
le on mahdollista toteuttaa ja kustannusarvio on noin 8 000 € 
(alv 0 %). 
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 Tekninen lautakunta on esittänyt vuoden 2019 talousarvion inves-

tointiosaan määrärahaa katuvalokaapeleiden kaivuutyöhön yh-
teensä 15 000 €. Mikäli kunta päättää kevyen liikenteen väylän 
valaisemisesta, em. määrärahasta voisi osan käyttää tähän työ-
hön. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kevyen 

liikenteen väylän valaisemisesta kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 2 
14.1.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. että Paanan koulun ja urheilukentän välisen kevyen liikenteen 
väylän valaiseminen toteutetaan 30.9.2019 mennessä tekni-
sen lautakunnan kustannusarvion mukaisesti ja kustannukset 
katetaan vuoden 2019 talousarvion investointiosassa olevista, 
katuvalokaapeleiden kaivuutyöhön varatuista määrärahoista, 
ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee aloitteen johdosta an-
netun selvityksen ja toimenpiteet tietoonsa saatetuksi ja toteaa 
aloitteen loppuun käsitellyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 4 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Valtuustoaloite pysäköintipaikan rakentamisesta Turun valtatien  
pikavuoropysäkin läheisyyteen 
 
Valt. § 50 
15.12.2016 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä teki seuraavan valtuus-

toaloitteen: 
 

”Julkinen liikenne Jokioisten kautta Turun tai Hämeenlinnan suun-
tiin on vähentynyt. Näissä kaupungeissa käy kuitenkin paljon joki-
oislaisia töissä tai opiskelemassa. Valtatie 10:tä pitkin kulkee päi-
vittäin noin 20 yhteyttä Turkuun ja Hämeenlinnaan. Yksikään 
näistä ei kulje Jokioisten keskustan kautta vaan ne pysähtyvät 
vain Turuntien risteyksen pysäkille. 
 
Jotta linja-autolle pääsisi, pitää siis saada ensin kyyti joko Jokiois-
ten tienhaaraan tai Forssan linja-autoasemalle. Moni, jolla on oma 
auto, ajaakin tämän takia suoraan Turkuun tai Hämeenlinnaan. 
Linja-autoa käyttävät myös opiskelijat, joita vanhemmat kyyditse-
vät pysäkille. Pysäkillä saattaakin olla useita autoja joko viemässä 
tai odottamassa matkustajaa. Odottavat autot on pysäköity vaa-
rallisesti valtatien tai Murronkulman tien tai Turuntien varteen ja 
autoja käännetään keskellä tietä muun liikenteen seassa. 
 
Kokoomuksen valtuustoryhmä ehdottaakin, että Turun valtatien ja 
Turuntien risteykseen rakennetaan pysäköintipaikka. 
 
Näin voidaan sekä parantaa liikenneturvallisuutta että edistää jul-
kisten kulkuneuvojen käyttöä. Matkustajia odottavat tai jättävät 
voisivat turvallisesti odottaa linja-autoa pysäköintipaikalla vaaran-
tamatta muuta liikennettä. Pysäköintipaikalle voisivat jättää oman 
autonsa Turun tai Hämeenlinnan suuntaan menevät työntekijät. 
Näin edistettäisiin julkisen liikenteen käyttöä ja vähennettäisiin yk-
sityisautoilua.  
 
Risteyksessä on kunnan omistama tontti 169-408-1-1443. Tälle 
tontille voidaan helposti ja pienin kustannuksin rakentaa pysäköin-
tipaikka linja-autolla kulkevia tai matkustajia jättäviä varten. Liitty-
mä Turuntieltä on valmiina eli Räisäsentie. Tältä tieltä pitää enää 
rakentaa lyhyt tienpätkä kohti valtatietä ja itse parkkipaikka niin 
lähelle pysäkkiä, että sinne kävellen pääsee helposti. 
 
Jokioisilla 15.12.2016 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä”. 
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Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n 

mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 15 
9.1.2017 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen tekniselle lautakunnalle 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Tela § 70 
19.12.2018 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen pysäköintipaikan rakentamisesta Turun 
valtatien pikavuoropysäkin läheisyyteen. 

 
 Aloitteessa pysäköintipaikkaa ehdotetaan Jokioisten kunnan 

omistamalle maalle, 169-408-1-1443. Nykyinen voimassa oleva 
asemakaava ei mahdollista aloitteen mukaista rakentamista ky-
seiselle tontille. Alue on varattu Vt 10 rampille. 

 Asemakaavamerkintä ko. alueelle on LT eli kauttakulku- tai si-
sääntulotie suoja- ja näkemäalueineen. Liittymien järjestäminen 
muusta kuin kaavassa osoitetusta kohdasta on kielletty. 

 
 Mikäli asemakaava muuttuu, aloitteeseen voidaan palata myö-

hemmin. 
 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen pysäköin-

tipaikan rakentamisesta Turun valtatien pikavuoropysäkin lähei-
syyteen kunnanhallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 20 
4.2.2019 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää 
 

1. merkitä teknisen lautakunnan aloitteesta antaman selvityksen 
tietoonsa saatetuksi, ja  
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2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 5 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Martti Esala ehdotti 
päätökseen liitettäväksi toivomusponnen, jossa esitti, että kunta 
selvittäisi mahdollisuutta ko. alueen kaavamuutokseen, jotta esi-
tetty pysäköintipaikka voitaisiin rakentaa. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko ehdotettu ponsi 
liittää päätökseen.  
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen liittämisen. 
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Valtuustoaloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Valt. § 42 
23.2.2018 Vihreiden Jokioisten valtuustoryhmä jätti seuraavan 23.2.2018 

päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Paanan kevyenliikenteenväylälle led valot 
 

Paanan kevyenliikenteen väylää käytetään koulu- ja työmatkaan 
sekä urheilu -ja ulkoilureittinä. Paanaa pitkin pääsee Forssaan 
asti ja se yhdistää asuinalueet sekä vie teollisuusalueelle. Led 
valaistus on energiatehokasta ja käyttökustannukset ovat alhaiset. 
Led valaistus lisää turvallisuutta ja käyttöastetta Paanalla. 
Valaistuksella pystyy luomaan viihtyvyyttä, turvallisuudentunnetta 
sekä se vähentää fyysistä loukkaantumisriskiä. Led valojen tarve 
on 1,5 km matkalle Paanan koululta Turku-tielle (10 tielle) saakka. 
Tämä aloite sopii hyvin SDP:n aloitteen kanssa. Aika olisi vihdoin 
reagoida, sillä tämä ei ole ensimmäinen kerta kun Paanan 
valoihin liittyen on tehty joko kansalais- tai valtuustoaloite. 
 
Ursula Mansikka 
Marjo Ramstadius.” 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 71 
26.3.2018 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää aloitteen teknisen lautakunnan 

valmisteltavaksi. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Tela § 67 
19.12.2018 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan valmistelta-

vaksi valtuustoaloitteen Paanan kevyen liikenteen väylän valai-
semisesta. 
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 Tekninen lautakunta on käsitellyt kuntalaisaloitetta samasta asias-

ta 15.2.2017 § 13, rakentamiskustannukset olivat noin 40 000 € 
800 metrin matkalle. Teknisen lautakunnan ehdotuksena oli, että 
aloite huomioidaan tulevien vuosien investointimäärärahoja pää-
tettäessä. 

  
 Tässä valtuustoaloitteessa valaistusta tulisi 1,5 kilometrin matkal-

le, rakentamiskustannukset ovat noin 75 000 €. Kunta omistaa 
tiepohjan reunoilla kulkeviin ojiin asti. Tiepohjan reunoilla sijaitsee 
sähkö- ja puhelinyhtiöiden kaapeleita, alueella kulkee myös kau-
kolämpöputki sekä kunnan vesi- ja viemäriputket. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen Paanan 

kevyen liikenteen väylän valaisemisesta kunnanhallituksen käsit-
telyyn. 

 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn  
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - 
Kh § 21 
4.2.2019 Valaistuksen toteuttaminen Paanan varteen on vaikeaa, koska 

sen molemmin puolin kulkee useita kaapeleita (tietoliikenne ja 
sähkö) ja kaukolämpöputket Forssasta Jokioisille sekä kunnan 
vesi- ja viemärijohtoja. Kaikki nämä on sijoitettu tiepohjan reunoil-
le siten, että samalle alueelle ei voida kaivaa valistuskaapelia ja 
pylväiden perustuksia. Valaistuksen toteuttaminen edellyttäisi, et-
tä pylväät sijoitettaisiin penkkojen ulkopuolelle molemmin puolin ja 
niiden välissä olevaan vaijeriin kiinnitettäisiin valaisin väylän kes-
kelle. Tämä on kallis ratkaisu.  

 
Pimeällä ajalla on mahdollista käyttää lähellä kulkevaa Pellilän-
tietä, jossa on uusi katuvalaistus ja Forssan suuntaan on mahdol-
lista kulkea valaistua kevyen liikenteen väylää Forssantien var-
ressa. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättä 
 

1. merkitä aloitteen johdosta annetut selvitykset tietoonsa saate-
tuksi, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 
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Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 6 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 

Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Ursula Mansikka 
ehdotti päätökseen liitettäväksi toivomusponnen, jossa esitti, että 
vuoden 2020 talousarviossa varattaisiin määrärahaa valaistuksen 
toteuttamiseen ja että suunnittelu voitaisiin aloittaa jo vuonna 
2019. Valtuutettu Petri Into kannatti esitettyä pontta. 
 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko ehdotettu ponsi 
liittää päätökseen.  
Valtuusto hyväksyi yksimielisesti ponnen liittämisen. 
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Valtuustoaloite kuntoportaista 
 
Valt. § 86 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Kuntoportaat on uusi myönteinen ilmiö kansalaisten liikkumisen 
lisääjinä. Monet kunnat ovat sellaisia jo tehneetkin. 

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta ra-
kentaa kunnan urheilukentän ja pururadan maastoon kuntoportaat 
kuntalaisten iloksi. Alueella on useita soveltuvia kohtia portaiden 
rakentamiseksi”. 

 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 213 
26.11.2018 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää lähettää kuntoportaita koskevan aloitteen 

teknisen lautakunnan ja vapaa-aikalautakunnan yhteiseen valmis-
teluun. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Tela § 66 
19.12.2018 Kunnanhallitus on lähettänyt teknisen lautakunnan ja vapaa-aika- 
 lautakunnan yhteiseen valmisteluun valtuustoaloitteen kuntopor-

taista. 
 
 Vapaa-aikalautakunta on kokouksessaan 1.11.2018 päättänyt 

esittää vuosien 2019 – 2021 investointisuunnitelmaan mm. seu-
raavaa: 

  
 2019 
 Urheilukeskuksen alueen saneerauksen suunnittelu 10 000 € 
 
 Aluekokonaisuus, joka sisältää alakentän pinnoittamisen hiekka-

tekonurmeksi, uusien puku- ja huoltotilojen rakentamisen (mm.  
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 seurakahvio, kokoontumistila, tulospalvelu), kaukolämpöverkkoon 

liittämisen, urheilukeskuksen kuntoportaiden rakentamisen se-
kä liikunta-alueiden aitaamisen läpikulun estämiseksi. 

 
 Vuodelle 2020 vapaa-aikalautakunta ehdotti urheilukeskuksen 

saneerauksen aloittamisen ja vuonna 2021 urheilukeskuksen alu-
een saneerauksen jatkamista. 

 
 Vapaa-aikasihteerin lausunnon mukaisesti kuntoportaiden raken-

taminen huomioidaan urheilukeskuksen alueen suunnittelussa ja 
rakentamisessa. 

 
Ehdotus Tekninen lautakunta päättää lähettää valtuustoaloitteen kuntopor-

taista kunnanhallituksen käsittelyyn. 
 
Päätös Tekninen lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä tehdyn 
 ehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Kh § 22 
4.2.2019 Kuntoportaiden rakentaminen on huomioitu vapaa-aikalauta-

kunnan toimesta urheilukeskuksen saneeraussuunnitteluun liitty-
vänä asiana. Valtuusto on varannut vuodelle 2019 määrärahan 
saneerauksen suunnittelun käynnistämiseen. Näin ollen kuntopor-
taita ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa erillään tästä kokonai-
suudesta. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättä 
 

1. merkitä aloitteen johdosta annetut selvitykset tietoonsa saate-
tuksi, ja 

2. ehdottaa valtuustolle, että se toteaa aloitteen loppuun käsitel-
lyksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 7 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevan  
sopimuksen muuttaminen 
  
Kh § 23 
4.2.2019 Jokiläänin kansalaisopisto on Jokioisten, Humppilan ja Ypäjän 

kuntien yhteinen kansalaisopisto, jonka hoidosta ja hallinnosta 
vastaa kuntien välisen sopimuksen nojalla Jokioisten kunta. Kun-
nat ovat sopineet Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestä-
misestä 25.8.1999 päivätyllä sopimuksella. Sopimuksessa tode-
taan, että opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan 
kaupungin kanssa. Forssan Wahren-opiston rehtori on toiminut 
Jokiläänin kansalaisopiston rehtorina vuodesta 2000.  

 
Jokioisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 26.2.2018 kutsua 
Humppilan ja Ypäjän kuntien edustajat neuvotteluun rehtorin teh-
tävien mahdollisesta siirtämisestä Jokiläänin kansalaisopiston 
omaksi tehtäväkokonaisuudeksi. Neuvottelujen perusteella perus-
tettiin kuntien yhteinen työryhmä, joka valmisteli asiaa. Työryh-
män esitys valmistui 5.6.2018. Työryhmän lausunnon perusteella 
Jokioisten kunnanhallitus päätti kokouksessaan 18.6.2018 irtisa-
noa Forssan kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen rehtorin teh-
tävien hoidosta. Kunnanhallitus päätti lisäksi varata vielä Humppi-
lan ja Ypäjän kunnille opiston toiminnan järjestämistä koskevan 
sopimuksen nojalla tilaisuuden antaa asiasta lausunto. Humppilan 
ja Ypäjän kunnat ovat osaltaan hyväksyneet rehtorisopimuksen ir-
tisanomisen Forssan kaupungin kanssa ja osa-aikaisen kansa-
laisopiston rehtoriviran perustamisen.  
 
Jokioisten kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.12.2018 päät-
tänyt perustaa Jokiläänin kansalaisopiston osa-aikaisen rehtorin 
viran. Viran työaika on 50 % täydestä työajasta. Rehtorin tehtäviin 
ei sisällytetä opetusvelvollisuutta.   

 
Forssan kaupungin kanssa on neuvoteltu rehtoritehtävien hoidos-
ta. Rehtoritehtävien hoitamista koskeva sopimus päättyy viralli-
sesti 31.7.2019. Kaupunki on kuitenkin ilmoittanut, että sopimus 
voidaan tarvittaessa päättää jo tätä ajankohtaa aiemmin. Tavoit-
teena on, että oma rehtori aloittaisi viran hoidon jo keväällä 2019, 
jotta hän voisi osallistua tulevan lukuvuoden 2019–2020 suunnit-
teluun.  

 
Jokiläänin kansalaisopiston toiminnan järjestämistä koskevaa so-
pimusta tulee muuttaa siten, että sopimuksesta poistetaan luku 4 
kappale 1. 
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Nykyinen sopimus luku 4 kappale 1: 
Opiston rehtorin tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin 
kanssa. Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan koko-
naisuudessaan opiston jaettaviin menoihin.  

 
Opiston toimintaa koskeva nykyinen sopimus on esityslistan 
oheismateriaalina. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa Jokioisten kunnanvaltuustolle 

sekä Humppilan ja Ypäjän kunnille, että Jokiläänin kansalaisopis-
ton toiminnan järjestämistä koskevaa sopimusta muutetaan niin, 
että sopimuksesta poistetaan luku 4 kappale 1: Opiston rehtorin 
tehtävistä sovitaan erikseen Forssan kaupungin kanssa. Sopi-
muksesta aiheutuvat kustannukset lasketaan kokonaisuudessaan 
opiston jaettaviin menoihin.  

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 8 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
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Aloitteiden käsittely 
 
Kh § 30 
18.2.2019 Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain 

helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo val-
tuutettujen tekemistä ja kunnanhallitukselle lähetetyistä aloitteista, 
joita valtuusto ei edellisen vuoden loppuun mennessä ole lopulli-
sesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toimenpiteisiin nii-
den johdosta on ryhdytty. 
 
Hallintosäännön mukaisia valtuustoaloitteita, joita valtuusto ei 
vuoden 2018 päättyessä ole loppuun käsitellyt, on seuraavasti: 
 
Vuonna 2016 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
3.11.2016 aloite venevalkaman rakentamisesta 
15.12.2016 aloite pysäköintipaikan rakentamisesta 
 
Vuonna 2017 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
11.5.2017 aloite muovijätteiden kierrätyspisteestä 
11.5.2017 aloite neuvottelupyynnöstä tieasioissa 
11.5.2017 aloite kuntosalimaksujen alentamisesta 
29.5.2017 aloite sosiaalipalveluiden lisäkustannusten selvittämi-
sestä 
27.9.2017 aloite nuorten ilmaisesta ehkäisystä ja lisääntymister-
veydestä 
15.11.2017 aloite seutukunnallisesti yhtenevästä kaavoituksesta 
19.12.2017 aloite kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
 
Vuonna 2018 tehdyt valtuustoaloitteet 
 
23.2.2018 aloite nuorten työllistämisestä 
23.2.2018 aloite Paanan kevyen liikenteen väylän valaisemisesta 
23.2.2018 aloite lapsivaikutusten arvioinnista 
23.2.2018 aloite työn vaativuuden arvioinnista 
23.2.2018 aloite tonttien hinnoittelusta 
14.11.2018 aloite tähderuoan myymisestä 
14.11.2018 aloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta 
14.11.2018 aloite liittymisestä Hinku-kuntien verkostoon ja aurin-
koenergian käyttö kunnan kiinteistöissä 
14.11.2018 aloite digineuvonnasta kirjastossa 
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14.11.2018 aloite kuntoportaista urheilukentän ja pururadan 
maastoon 
19.12.2018 aloite kaavamuutoksesta 
19.12.2018 aloite koulukuljetusten järjestämisestä yhteistyössä 
naapurikuntien kanssa. 
 
Esityslistan liitteinä (liitteet 5 ja 6/2019) on taulukot aloitteiden kä-
sittelystä valtuustokaudelta 1.1.2013–31.5.2017 ja 1.6.2017–
31.12.2018. Niissä selostetaan mihin toimenpiteisiin minkin aloit-
teen johdosta on ryhdytty ja mikä aloite on loppuun käsitelty. 
 
Vuonna 2018 käsiteltiin loppuun 13 valtuustoaloitetta. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle, että se merkitsee edellä ole-
vat selostukset aloitteista tietoonsa saatetuiksi. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. Lisäksi kunnanhallitus päätti pyytää täydennystä vuo-
sien 2016 ja 2017 avoimien aloitteiden käsittelytietoihin käsittely-
aikataulun ja käsittelyvaiheiden osalta. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 9 
28.2.2019 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana valtuutettu Ursula Mansikka 

ehdotti, että aloitteita koskeva selvitys palautetaan kunnanhalli-
tukselle päivitettäväksi ja tarkennettavaksi. Valtuutettu Pauli Myl-
lyoja kannatti Mansikan ehdotusta. 

 
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutetuilta, voidaanko Mansikan ehdo-
tus hyväksyä yksimielisesti.  
 

Päätös Valtuusto hyväksyi Mansikan ehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
  
 
  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Valtuusto 28.2.2019 20 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Mika T. Rantala  

p. 03 4182 7201, 050 592 5858   
mika.rantala(at)jokioinen.fi  
  
  

 
 

 

 

Humppilan kunnan mukaantulo seudullista rakennusvalvontaa ja  
ympäristönsuojelua koskevan yhteistyösopimuksen osapuoleksi 
  
Kh § 31 
18.2.2019 Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat 

ovat hyväksyneet ja allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen, jonka 
mukaisesti kunnat ovat antaneet vuoden 2019 alusta alkaen kun-
nan ympäristönsuojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviran-
omaisen tehtävien hoidon sekä sopimuksessa määriteltyjen mui-
den tehtävien hoidon kaupungille. Sopimuksen käsittämiä tehtäviä 
kunnassa hoitanut henkilökunta on siirtynyt kaupungin palveluk-
seen. Tästä on sovittu samanaikaisesti tehdyssä henkilöstön siir-
tosopimuksessa. 

 
Humppilan kunta liittyy kunnanvaltuuston kokouksessa 
15.11.2018 (35 §) tehdyn päätöksen mukaisesti Forssan kaupun-
gin sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien kanssa raken-
nusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskevaan 
yhteistyösopimukseen.  
 
Humppilan kunta lisätään yhteistyösopimuksen 1., 3. ja 15. koh-
tiin. Täydennetty sopimus on esityslistan liitteenä (liite 7/2019).   
 
Humppilan kunnan palveluksesta ei siirry henkilökuntaa kaupun-
gin palvelukseen. Henkilöstön siirtosopimusta ei ole tarpeen täy-
dentää. 
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy 
Jokioisten kunnan puolesta liitteenä olevan täydennetyn yhteis-
työsopimuksen. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 10 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto hyväksyi yksimielisesti kunnanhallituksen ehdotuksen. 
 Pöytäkirjan liite nro 1/2019. 
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Hämeen liiton kysely koskien osallistumista maakunnallisen  
sote-kuntayhtymän valmisteluun 
 
Kh § 18 
4.2.2019 Hämeen liitto on lähettänyt jäsenkunnilleen kyselyn koskien kun-

tien halukkuutta osallistua maakunnallisen sote-kuntayhtymän 
valmisteluun siinä tapauksessa, että valtakunnallinen maakunta-
/sote-uudistus (Maku/Sote) ei toteudu suunnitellussa aikataulus-
sa. 

 
Kysely on osoitettu valtuustoille ja siihen on toivottu vastattavan 
helmikuun aikana. Valmisteluun osallistuminen ei tarkoita vielä 
kuntayhtymään mukaan lähtemistä. Maakunnallisen mallin toteu-
tuminen käytännössä edellyttääkin kaikkien kuntien mukanaoloa.  
Päätös mukaan menemisestä tehtäisiin erikseen valmistelun tul-
tua tehdyksi. 
 
Tammikuun 15. päivänä pidetyssä Forssan seudun kuntien elin-
voimahankkeen seminaarissa oli mukana kutsuttuina seudun kun-
tien valtuustojen ja hallitusten puheenjohtajat. Saapuvilla olleet 
puheenjohtajat totesivat seminaarin yhteydessä päätyneensä yk-
simielisesti siihen, että kannanottoa maakunnallisen sote-
kuntayhtymän valmisteluun mukaan lähtemisestä ei tehdä ennen 
kuin on selvillä valtakunnallisen Maku/Sote-hankkeen etenemi-
nen.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää ilmoittaa Hämeen liitolle, että Jokioisten 
kunta ei ota kantaa maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmiste-
luun mukaan lähtemiseen ennen kuin on tiedossa valtakunnalli-
sen Sote/Maku-hankkeen eteneminen. 

 
 Asia viedään kunnanvaltuustolle tiedoksi seuraavassa kokouk-

sessa. 
 
 Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

asia jätetään lisäselvityksiä varten pöydälle. 
 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan muutetun 

päätösehdotuksen. 
 
 - - - - - - - - - - - 
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Kh § 32 
18.2.2019 Seutukunnan kunnat pyrkivät yhdenmukaiseen vastaukseen. 

Koska esityslistan lähettämishetkellä ei ole tiedossa yhteistä kan-
taa ehdotus tehdään kokouksessa. 

 
Päätös Asiasta käydyn keskustelun aikana kunnanjohtaja ehdotti, että 

kunnanhallitus päättää ilmoittaa Hämeen liitolle, että Jokioisten 
kunta on valmis osallistumaan maakunnallisen sote-kuntayhty-
män valmisteluun. 

 
 - - - - - - - - - - - 
Valt. § 11 
28.2.2019 
Päätös Valtuusto totesi, että Jokioisten kunta on valmis osallistumaan 

maakunnallisen sote-kuntayhtymän valmisteluun.  
Lisäksi valtuusto päätti, että asiasta voidaan tehdä ilmoitus Hä-
meen liitolle. 
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Valtuustoaloite seutukunnallisesta kulttuuriyhteistyöstä 
 
Valt. § 12 
28.2.2019 Vihreiden valtuustoryhmä teki seuraavan valtuustoaloitteen: 
 

”Tuoreen kulttuuritoimintalain mukaan kunnat voivat järjestää 
kunnallisen kulttuuritoimen yhdessä muiden kuntien ja toimijoiden 
kanssa.  

 
THL:n hyvinvointikertomuksen minimitietosuositusten mukaan 
kunnan kulttuuritoimen vaikuttavuutta seurataan syksyllä käyttöön 
otettavalla TEA-viisarilla. Mikäli maakuntauudistus toteutuu, osa 
kunnille maksettavista valtionosuuksista määräytyy hyvinvointi-
työn tuloksellisuuden mukaan. Ei pelkästään tulojen vaan ensisi-
jaisesti väestön hyvinvoinnin edistämiseksi on tärkeää reagoida 
muutokseen nyt. Ei riitä, että kunta tarjoaa palvelua. Kunnan on 
myös osoitettava, että toiminta on asukaslähtöistä, osallistavasti 
suunniteltua sekä tuloksellista. Laskennallisesti hyvin toteutetulla 
hyvinvointityöllä kunta voi saada 15-30 000€ enemmän valtion-
osuuksia kuin välttävästi toteutetulla. Kulttuuritoimintalaki velvoit-
taa huomioimaan saavutettavuus ja eri väestöryhmät.  

 
Kulttuuritoiminta on suhteellisesti edullista toteuttaa ja ryhmätoi-
mintana myös vaikuttavaa.  
Itsenäisten ammatinharjoittajien käyttäminen edistää alan työlli-
syyttä mikä on myös kulttuuritoimintalain kunnille asettama tehtä-
vä, tämä luo alueelle elinvoimaa. 

 
Taiteen edistämiskeskus ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ovat lan-
seeranneet käyttöön kulttuurihyvinvointisuunnitelman. Suositus 
toimii samalla tavalla kuin terveysliikuntasuositus tai ravitsemus-
suunnitelma. Valtakunnallisesti on 2019 alusta otettu käyttöön 
”Jokaisella on oikeus 100 minuuttiin kulttuuria viikossa” -suositus. 
  
Tuoreen Forzan (tulevaisuuden Forssan seutu -raportti) mukaan, 
alueella olisi kehitettävää elinvoimassa, vetovoimassa ja pitovoi-
massa. Hyvin organisoitu kulttuuritoimi vastaa osaltaan näihin 
kaikkiin kehittämisen painopistealueisiin.  

 
Kulttuurimatkailu on opetus- ja kulttuuriministeriön strateginen 
painopistealue. Tähän on haettavissa myös avustuksia. Lounais-
Hämeellä on potentiaalia helpon saavutettavuuden, turvallisuuden 
ja historian myötä. Kotimaanmatkailulla arvioidaan olevan uusi tu-
levaisuus ilmastonmuutoksen ja eettisen matkailun myötä.  
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Hevoset, höyryveturit, kartanot, maaseuturomantiikka (-ja realis-
mi) ovat pienellä työllä työstettävissä esim. perheille soveltuviksi 
matalankynnyksen huokeiksi kulttuurimatkailupaketeiksi, joista 
hyötyy myös paikallinen elinkeinotoiminta. 

  
Alueen väestö ikääntyy. Tutkimusten mukaan osallisuus taitee-
seen ja kulttuuriin parantaa kokemusta terveydentilasta ja voi jopa 
vähentää lääkityksen tarvetta. Koettu terveydentila on THL:n 
avainindikaattori, jota seurataan. Liikunta ja hyvät liikuntapalvelut 
ovat tärkeää kuntien ennaltaehkäisevää työtä. Ennaltaehkäise-
vään työhön voivat vastata osaltaan myös kulttuuripalvelut.  
Ennaltaehkäisevät palvelut vähentävät erikoissairaanhoidon kulu-
ja. 

 
Sipilän hallituksen kärkihankkeita on nuoren harrastustakuu. Jo-
kaiselle nuorelle halutaan harrastus, millä halutaan vähentää yk-
sinäisyyden kokemusta. Yhdenvertaista on, että kunta tarjoaa 
harrastusmahdollisuuksia taiteen ja kulttuurin eri aloilta sekä lii-
kunnasta.  

 
Kulttuuri sopii virkistykseen, kohentaa kuntakuvaa, lisää elinvoi-
maa sekä on itsessään kohdennettuna ennaltaehkäisevää työtä. 
Lisäksi kulttuuri on käytännössä edullista ja vaikuttavaa toteuttaa. 
Toteutukseen on vaivatonta ja luonnollista liittää yhteisöllisiä, yk-
sinäisyyttä vähentäviä menetelmiä.  

 
Mitä näemme, että kunnissa järjestettäisiin lähivuosien aikana 
käytännössä:  

 
Kiertäviä lasten- ja seniori teatteriesityksiä 
Taideterapiaryhmiä riskiryhmille (itsetuntemuksen, keho- mieliyh-
teyden parantamiseksi) 
Perhesirkusta perheen sisäistä vuorovaikutusta kohentamaan 
Draamamenetelmiä erotilanteiden käsittelyyn 
Teatteria, iltamia ja muita kulttuuritapahtumia kulttuurihistoriallisis-
sa tiloissa 
Tiedotusta ja tilaisuuksia taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuk-
sista 
Näyttelytoimintaa - näyttelyt avaavat ilmiöitä ja lisäävät kiinnostus-
ta  
Lastenkulttuuria, graffitityöpajoja, räp-työpajoja jne. 
Mahdollisuudet ovat rajattomat! 
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Esitämme, että osana Forza elinvoimahanketta toteutettaisiin 
kahden vuoden pilottihanke, Seutukunnallinen kulttuuriyhteistyö, 
joka vie kulttuuritoimen toteutusta käytännön toteutukseen esim. 
palveluiden yhteishankinnoilla.  

 
Toimikuntaan suositellaan kuuluvaksi mm. kuntien kulttuuritoimes-
ta vastaavat johtavat viranhaltijat, edustus kulttuuriyhdistys Kuvi-
osta, FSHKY:stä hyvinvointikoordinaattori (tai vastaava), edustus 
nuorisovaltuustosta ja vanhusneuvostosta.  

  
Jokioisissa 28.2.2019 
 
Vihreiden valtuustoryhmä, Ursula Mansikka ja Marjo Ramstadius” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite kevyen liikenteen turvallisuuden lisäämisestä 
 
Valt. § 13 
28.2.2019 Yhdeksän valtuutettua teki seuraavan valtuustoaloitteen kevyen 

liikenteen turvallisuuden lisäämiseksi: 
 

”Me allekirjoittaneet esitämme, että Jokioisten kevyen liikenteen 
turvallisuutta parannetaan seuraavin toimenpitein 
 
1. Turuntien laidassa oleva Toivontien ja Kyyhkyskalliontien väli-

nen kevyen liikenteen väylä valaistaan.  
2. Turuntie valaistaan paloasemalta keskustaan päin puuttuvilta 

osin. 
 

Yllä mainitut väylät toimivat monen koululaisen aamu- ja iltapäivä-
reitteinä. Aamuisin lähtiessä on lähes aina pimeää, ja myös ilta-
päivisin etenkin synkimpään syys aikaan. Iltaisin lähialueen ihmi-
set lenkkeilevät ja ulkoiluttavat koiriaan kyseisillä väylillä.  
Tärkeää on huomioida paloasema, josta hälytysajossa olevat pa-
loautot lähtevät reippaasti liikkeelle.  
 
Asia on nyt hyvin ajankohtainen, kun Toivontien päähän on tehty 
valmiiksi tiet ja viemäröinnit uudelle asuinalueelle. Alueen houkut-
tavuutta lisää varmasti toimiva kevyen liikenteen verkko. 
 
Jokioinen 28.2.2019  
 
Jorma Hacklin, Ursula Mansikka, Jukka Perälä,  Marjo Rams-
tadius, Janne Roininen, Emmi Romppainen, Eija Sakkinen, Niina 
Stenberg ja Marja Widén”. 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Valtuustoaloite haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävien  
maksujen uudelleen määrittämisestä 
 
Valt. § 14 
28.2.2019 ”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet, 

esitämme, että haja-asutusalueen viemäröinnistä perittävät liitty-
mis- ym. maksut määriteltäisiin kaikilta osin uudelleen.  

 
Kokemusta on jo kertynyt ja käytäntö osoittanut, että kunnan vie-
märiverkostoon liittymien maksut ovat nousseet täysin kohtuutto-
miksi kaava-alueen lievealueilla sekä etenkin haja-asutusalueella. 
Liittymisen maksut ovat arviolta jopa moninkertaiset verrattuna 
kaava-alueen maksuihin. 

 
Kuntalaisten tasapuolisuuden kannalta asia pitää korjata nopeasti 
ja samalla huomioida ne kiinteistön omistajat, jotka ovat jo joutu-
neet maksamaan kohtuuttoman hinnan kunnan viemäriverkostoon 
liittymisestään. 

 
Esitämme, että Jokioisten kunnassa olisi samanlainen viemäriin 
liittymismaksu asemakaavan ulkopuolisella alueella kuin asema-
kaava-alueellakin. Lisäksi esitämme, että kiinteistökohtaiset 
pumppaamot ja niiden sijoittaminen tontille sekä niiden vastuut tu-
lisi kuulua kunnan suunnittelemaan verkostoon. Muut kulut jäisivät 
kiinteistön omistajalle. 

     
Esittämällämme toimenpiteellä asemakaava-alueen ja haja-
asutusalueen kiinteistön omistaja tulisi yhdenvertaiseksi jätevesi-
verkostoon liittymisen osalta. 

 
Jokioinen 28.2.2019 

 
Tarja Kirkkola-Helenius, Charlotte Nummenranta, Jukka Heinä-
mäki, Pauli Myllyoja ja Petri Lehtonen.” 

 
Päätös Valtuusto päätti yksimielisesti lähettää aloitteen hallintosäännön 

111 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
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Ilmoitusasiat 
 
Valt. § 15 
28.2.2019 Kokouksen alussa valtuutetuille oli LAPE Oma Hämeen lapsiystä-

vällinen maakunta -esittely. Valtuutetuille jaettiin esittelyn yhtey-
dessä Kohti lapsiystävällistä Kanta-Hämettä -julkaisu. 

 
Valtuutettu Pauli Myllyoja ilmaisi valtuustolle huolensa vanhusten 
kotiin toimitettavista ateriapalveluista. Hän kertoi, että FSHKY 
suunnittelee, että Jokioisilla alettaisiin toimittaa vanhusten kotei-
hin vietävät ateriat kylminä. Tähän saakka ateriat on toimitettu 
lämpiminä. Hän ilmaisi huolensa myös Palvelukeskus Intalankar-
tanon pyykkipalveluihin suunniteltavista muutoksista ja toivoi, että 
esimerkiksi kunnanhallitus puuttuisi näihin asioihin. 

 
Kunnanjohtaja esitteli valtuustolle valtuuston vuosikelloluonnosta. 

 
Päätös Valtuusto päätti merkitä ilmoitusasiat yksimielisesti tiedoksi. 
 
 



Jokioisten kunta Valitusosoitus 

Valtuusto  
 28.2.2019  

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 1, 2, 9, 11–15 
______________________________________________________ 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 3–8, 10 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika 30 päivää  
 
Hallintovalitus, pykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, pykälät: 
Valitusaika ________ päivää 
 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 
Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 

 
Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 
Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät: __________________ 
 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 
Lisätietoja 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 
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Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävien hoitoa koskeva sopimus 
 
 

1. Sopijapuolet 
 

Tämän sopimuksen osapuolina ovat Forssan kaupunki, Humppilan kunta, Jokioisten kun- 
ta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta. 

 
2. Sopimuksen tavoitteet 

 
Tavoitteena on Forssan seudun yhteisen rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun kehit- 
täminen palvelujen laadun ja saatavuuden parantamiseksi kustannustehokkaasti mm. digi- 
talisaation keinoin. Lähtökohtana on isäntäkuntamalli, jossa kuitenkin jokaisessa kunnassa 
olisi jatkossakin oma toimielin, joka toimisi kunnan ko. viranomaisena. Samoin kukin kunta 
hoitaisi toimielinesittelyn itsenäisesti, ja asioiden valmistelijat voisivat tarvittaessa olla asi- 
antuntijoina läsnä toimielimen kokouksissa. 

 
3. Sopimuksen sisältö 

 
Tällä sopimuksella Humppilan kunta, Jokioisten kunta, Tammelan kunta ja Ypäjän kunta 
(jäljempänä ostajakunnat) antavat kuntalain 54 §:n mukaisesti kunnan ympäristönsuojelu- 
viranomaisen ja kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien hoidon sekä 
sopimuksen 4. kohdassa määritellyt tehtävät Forssan kaupungin (jäljempänä myyjäkunta) 
tehtäviksi. Kaupungin hallinnossa sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava henkilökunta 
on sijoitettu teknisen ja ympäristötoimen toimialan rakennusvalvonnan ja ympäristöpalve- 
lujen palvelualueelle. 

 
Sopimuksen sisältö koskee viranomaiselle laissa säädettyjä ympäristönsuojelun ja raken- 
nusvalvonnan tehtäviä, joissa toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle. Kuntien ympäristön- 
suojeluviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävistä on säädetty pääasiassa 
ympäristönsuojelulaissa (527/2014 muutoksineen), kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta 
annetun laissa (64/1986 muutoksineen) ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999 muu- 
toksineen). 

 
Kukin ostajakunta ylläpitää oman monijäsenisen viranomaisensa, jossa asioiden esittelyn 
hoitaa ostajakunnan oma viranhaltija. Toimielimen päätettäviksi menevien tämän sopimuk- 
sen mukaisten asioiden valmistelun hoitaa myyjäkunnan henkilökunta. 

 
Maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n 4 momentin mukaan hallintopakkoa ja oikaisuvaatimus- 
ta koskevaa asiaa ei saa siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi. Kuntien ympäristönsuojelun 
hallinnosta annetun lain 7 §:n 1 momentin mukaan toimivaltaa ei voida siirtää viranhaltijalle 
asiassa, joka sisältää hallinnollisen pakon käyttämistä. 

 
Ostajakunnan kunnanhallitus johtaa kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain 
mukaisesti ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimenpiteitä ympäristönsuojelun otta- 
miseksi huomioon kunnan toiminnassa. 

 
Sopimuksessa tarkoitettuja tehtäviä hoitava myyjäkunnan henkilökunta on erityises- tä 
syystä ostajakunnan kanssa niin sovittaessa tavattavissa myös ostajakunnan omissa toim- 
itiloissa. Erillistä päivystystä ei kunnissa järjestetä. 
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4. Sopimuksessa tarkoitetut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun tehtävät 
 

4.1 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät sekä kunnalle maankäyttö- ja ra- 
kennuslaissa säädetyt tehtävät 

 
Myyjäkunta hoitaa lakisääteiset tehtävät lukuun ottamatta toimielimelle kuuluvia tehtäviä. 

 
4.2 Ostajakunnan myyjäkunnalle siirtämät lakisääteiset tehtävät 

 
- ulkoilulain mukaiset leirintäalueviranomaisen tehtävät 
- luonnonsuojelulain mukaisten luonnonmuistomerkkien rauhoituspäätösten käsittely yksi- 

tyismaalla 
- YVA-lain mukaisten kunnan lausuntojen antaminen arviointiohjelmasta ja –selostuksesta 
- kunnalle tulevat muut rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimialoihin liittyvien lau- 

suntojen antaminen 
- MRL161 a §:n mukaiset (27.5.2011/589) veden johtamis- ja ojittamisasiat 
- YSL 156 d §:n mukaiset (13.1.2017/19) talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poik- 

keamisasioiden käsittelyt 
- MRL:n mukaiset maisematyöluvat 
- MRL:n mukaiset suunnittelutarveratkaisut, lukuun ottamatta toimielimen ratkaistavaksi mää- 

rättyjä päätöksiä 
- Rakennus- ja huoneistotietojen välittäminen väestötietojärjestelmään 

 
4.3 Ostajakunnan muut kuin lakisääteiset tehtävät 

 
Kalenterivuosittain sovitaan erikseen mahdollisiin projekteihin ja hankkeisiin osallistumises- 
ta. 

 
5. Tehtävien hoidon seuranta 

 
Kukin ostajakunta seuraa ja valvoo osaltaan sopimuksessa tarkoitettujen tehtävien hoita- 
mista. Sopimuksessa määriteltyjen tehtävien hoitamista koskeva seuranta- ja valvontavas- 
tuu kuuluu kullekin sopijakunnalle, joka luovuttaa sopimuksessa määritellyt tehtävät myyjä- 
kunnan hoidettaviksi. 

 
Sopijakunnat perustavat seurantaryhmän käsittelemään yhteistyön käytännön toimintaa se- 
kä kehitystarpeita. Kustakin sopimuskunnasta nimetään enintään kaksi jäsentä seuranta- 
ryhmään. 

 
Kuntalain 54 §:ssä tarkoitettua sovittujen tehtävien hoidon seuraamista varten järjestetään 
vuosittain ainakin yksi seurantaryhmän kokous. Kokouksen koollekutsujana toimii myyjä- 
kunta. 

 
Seurantaryhmän esityksestä sopimusta voidaan kaikkien sopimuskuntien yhtäpitä- villä 
päätöksillä muuttaa. 

 
6. Talous, kustannusten jaon perusteet sekä kuntien maksuosuudet ja seuranta 

 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen talousarvio laaditaan myyjäkunnan 
talousarvion laadintaohjeiden ja aikataulun mukaisesti. Talousarvion hyväksyy myyjäkun- 
nan kaupunginvaltuusto. Ostajakunnille varataan mahdollisuus olla mukana tavoitteiden 
asettelussa ja talousarvioluonnos käsitellään seurantaryhmässä 15.9. mennessä. Talous- 
arvioluonnos sisältää arviot ostajakuntien tulevan vuoden maksuosuuksista. 

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132#a27.5.2011-589
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527#a13.1.2017-19
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Ostajakuntien maksuosuuden laskentaperusteena käytetään palvelualueen toteutuneita 
kustannuksia. Toteutuneisiin kustannuksiin otetaan mukaan henkilöstökulut, palvelujen os- 
tot, aineet, tarvikkeet ja tavarat, avustukset, vuokrat ja muut toimintakulut. Toimintakuluihin 
sisältyvät ulkoiset ja sisäiset kustannukset sekä suunnitelman mukaiset poistot. 

 
Ostajakuntien perimät asiakasmaksut ohjautuvat suoraan ao. kuntiin. 

 
Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen kaikki kustannukset jaetaan sopija- 
kuntien asukaslukujen, rakennuslupamäärien, ympäristölupamäärien ja maa- aineslupa- 
määrien mukaan. Lisäksi myyjäkunta maksaa vuosittain 10.000 € suuruisen isäntäkunta- 
osuuden, joka korvaa palvelualueen henkilökunnan käyttöä kaupungin hankkeissa, kuten 
esimerkiksi sopimuksen voimaan tullessa toimivassa Fisu-verkostossa (Finnish Sustainable 
Communities) ja viranhaltijoiden esittelyvelvollisuuksia myyjäkunnan toimielimessä. Kus- 
tannusten jakoperusteet ovat liitteen 1 mukaiset. 

 
Sopimuksessa tarkoitetun ostajakunnan viranomaistoimielimen toiminnasta aiheutuvista ku- 
luista kokouspalkkioineen ja kokousmatkakustannuksineen vastaa ostajakunta. Kuluihin si- 
sältyvät mm. viranhaltijoiden kokouspalkkiot ja kokousmatkakulut kokouksiin. Myyjäkunta 
osoittaa henkilökunnalleen sen tarvitsemat työhuoneet ja työvälineet. 

 
Ostajakunta voi osoittaa toimipisteestään myyjäkunnan henkilökunnan käyttöön toimitilat. 
Näiden tilojen kustannuksista vastaa ostajakunta. Myyjäkunnan henkilö- kunta voi olla 
tavattavissa ostajakunnan osoittamassa toimipisteessä sopimuksen 3. kohdan mukaisesti. 

 
Myyjäkunnan rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palveluiden talousarviota seura- 
taan myyjäkunnan ohjeiden ja aikataulujen mukaan. Osavuosikatsaukset laaditaan tämän 
sopimuksen alkaessa huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteista. 

 
Sopimuksen liitteessä 2 on laskelma kuntien maksuosuuksista vuoden 2017 tilinpäätöstie- 
doin laadittuina. 

 
7. Tulot 

 
Kukin ostajakunta päättää taksoistaan ja muista maksuistaan. Myyjäkunta toimittaa kutakin 
kuntaa koskevat laskutustiedot kuntiin. Kunnat vastaavat asiakaslaskutuksesta kaikkine 
toimintoineen. 

 
8. Laskutus 

 
Kuntaosuudet laskutetaan vuosittain kahdessa erässä kustannusten jakoperusteiden mu- 
kaisesti. Ensimmäisessä erässä 1.2. laskutetaan ostajakunnan kuluvan vuoden 1.1. väkilu- 
kuun perustuva osuus kuluvan vuoden talousarvion kuntaosuudesta. Toisessa erässä 1.9. 
laskutetaan edellisen vuoden lupien ja valvontakohteiden määriin perustuva kuluvan vuo- 
den talousarvion mukainen kuntaosuus. 

 
Vuotuisten kustannusten lopputilitys on annettava ostajakunnille kalenterivuosittain jälkikä- 
teen viimeistään helmikuun loppuun mennessä. Se maksuosuus, joka jää maksettavaksi tai 
palautettavaksi, maksetaan maaliskuun loppuun mennessä. 

 
Maksuaika on 21 vrk, viivästyskorko on 8 %. 
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9. Viranhaltijan virkasuhde ja työntekijän työsuhde 
 

Viranomaistehtävän hoitoa koskevassa kuntalain mukaisessa sopimuksessa viranhaltija on 
virkasuhteessa palvelut järjestävään myyjäkuntaan. Myyjäkunta vastaa tässä sopimukses- 
sa tarkoitetuista työnantajan velvoitteista ja vastuista viranhaltijan osalta. Virkasuhteeseen 
liittyvää päätösvaltaa ja työnjohto-oikeutta koko laajuudessaan voi käyttää vain myyjäkunta. 

 
Ostajakunnassa toimiessaan myyjäkunnan viranhaltija toimii ostajakunnan hallinnon ja oh- 
jauksen alaisena. Viranhaltija on velvollinen noudattamaan sen ostajakunnan rakennusval- 
vonta- ja ympäristönsuojeluasioista vastaavan toimielimen ohjeita ja määräyksiä, jonka teh- 
täviä hän kulloinkin hoitaa. 

 
Sopimuksen mukaisia tehtäviä hoitaessaan myyjäkunnan henkilökunta toimii ostajakunnan 
johdon ja valvonnan alaisuudessa ja noudattaa sen antamia sääntöjä. 

 
Muutoin henkilöstöstä on voimassa, mitä erillisessä henkilöstön siirtoa koskevassa sopi- 
muksessa sovitaan. 

 
10. Vahingonkorvaus 

 
Myyjäkunnan ollessa työnantajana vahingonkorvauslain perusteella velvollinen korvaa- 
maan vahingon kärsineelle viranhaltijansa tai työntekijänsä ostajakunnan virkatehtäviä hoi- 
taessaan aiheuttaman vahingon ostajakunta sitoutuu maksamaan myyjäkunnalle sen mak- 
saman vahingonkorvauksen määrän kuukauden kuluessa myyjäkunnan suorituksesta. 

 
Myyjäkunnan vahingonkorvausvastuu kattaa vain ne sen viranhaltijoiden ja työntekijöiden 
tekemät ratkaisut ja toimet, jotka on tehty tämän sopimuksen voimaantulon jälkeen. 

 
11. Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 
Tästä sopimuksesta johtuvat erimielisyydet pyritään ratkaisemaan sopijapuolten välisin 
neuvotteluin. Jos yhteisymmärrykseen ei päästä, erimielisyydet ratkaistaan kussakin tapa- 
uksessa toimivaltaisessa tuomioistuimessa. 

 
12. Tietoturva 

 
Sopijaosapuolet toteavat sopimuksessa otettavan huomioon EU:n yleinen tietosuoja-asetus 
(2016/679), jota aletaan soveltaa julkisella ja yksityisellä sektorilla 25.5.2018 lähtien. Ase- 
tuksessa on säädetty rekisterinpitäjää (viranomaistehtävän hoitamisen luovuttava kunta) ja 
henkilötietojen käsittelijää (viranomaistehtävän hoitamisen vastaanottava kunta) koskevista 
velvoitteista sekä henkilötietojen käsittelystä. Tietosuoja-asetuksen 4 luvun 28 artiklasta 
seuraa, että rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijän välillä on oltava kirjallinen sopi- 
mus henkilötietojen käsittelystä niiden ollessa eri tahoja. Henkilötietojen käsittelyn ehtoja 
koskeva kirjallinen sopimus laaditaan erikseen. 

 
13. Muita ehtoja ja huomioon otettavia seikkoja 

Aineiston käyttöoikeus 

Myyjäkunta luovuttaa kaiken ostajakunnalta saadun ja myyjäkunnan henkilökunnan työn ai- 
kana syntyneen materiaalin työn päätyttyä ostajakunnalle. Rekisterinpitäjänä toimii ao. osta- 
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jakunta. Myyjäkunnan henkilökunta käyttää ao. ostajakunnan hallussa olevaa rekisteriä. 
Rekistereitä tai niiden tietoja ei siirretä myyjäkunnalle. 

 
 

Arkistointi 
 

Myyjäkunnan henkilökunnan tulee noudattaa sen ostajakunnan arkistointiohjeita, jonka teh- 
täviä tämä kulloinkin hoitaa. 

 
Sopijaosapuolet edistävät rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun palvelujen sähköiseen 
arkistoon siirtymistä. 

 
Kukin sopijakunta vastaa osaltaan käytössään olevan ohjeistuksen mukaan toiminnassa 
kertyvien asiakirjojen ja tiedostojen arkistoinnista, salassapidosta ja tietojen annosta. 

 
Muut sopimukset 

 
Tämä sopimus korvaa tätä aiemmat sopijakuntien rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun 
toteuttamista koskevat keskinäiset sopimukset. 

 
14. Sopimuksen muuttaminen ja tarkistaminen 

 
Sopijapuolten yhdessä sopimat muutokset ja lisäykset tähän sopimukseen on tehtävä kirjal- 
lisesti, jotta ne ovat päteviä. 

 
15. Sopimuksen voimassaolo 

 
Forssan kaupunki sekä Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnat ovat tehneet asiasta 
keskenään 1.1.2019 alkaen voimaan tulleen sopimuksen. Tämä sopimus korvaa ja purkaa 
tuon sopimuksen. Tämä sopimus jatkuu tuon sopimuksen sijasta keskeytyksettä 
sopijaosapuolten välisenä uutena sopimuksena. Tämä sopimus tulee voimaan myös 
Humppilan kuntaa koskevin osin, kun kaikki sopijaosapuolet ovat sen hyväksyneet ja 
allekirjoittaneet. 
 
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopijaosapuoli ei voi yksipuolisesti irtisanoa tai purkaa tätä 
sopimusta ennen 1.1.2022, ellei jokin toinen sopijaosapuoli ole olennaisesti rikkonut tätä 
sopimusta sopimuksen irtisanovaa tai purkavaa sopijaosapuolta kohtaan eikä ole kehotuksen 
saatuaan viipymättä korjannut menettelyään. Tällöin sopimus päättyy irtisanomisen 
toimittamista seuraavan vuoden lopussa, elleivät sopijaosapuolet sovi tätä lyhyemmästä 
irtisanomisajasta. Purkamisen seurauksena sopimus päättyy heti.    
 

 
Allekirjoitukset 
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